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editorial

L’activitat econòmica que realitzen les persones i les organitzacions aporta un
valor imprescindible a la societat, sempre que es desenvolupi amb consciència i compromís. Aquest és precisament el tret diferencial de les Entitats amb Cor de Càritas
Diocesana de Girona. Es tracta d’empreses, professionals, clubs esportius, centres educatius i altres organitzacions, que exerceixen una doble responsabilitat. Per una banda,
generen llocs de treball o oportunitats que repercuteixen positivament en el conjunt
de la societat i, per l’altra, assumeixen un compromís específic amb les persones en
risc d’exclusió social, a través de la col·laboració amb Càritas Diocesana de Girona.
S’estableix així una relació de confiança mútua, amb un objectiu compartit: millorar
les condicions de les famílies que viuen situacions de vulnerabilitat.
L’accés a la feina digna és una de les eines principals per trencar el
cercle de la pobresa i l’exclusió. Una part important del suport que rep Càritas
Diocesana de Girona es destina a programes i projectes de formació i d’orientació, amb
la voluntat clara d’inserir persones al mercat laboral, perquè recuperin al seva autonomia personal i familiar. Però Càritas desenvolupa també projectes molt diversos arreu
del territori, com per exemple el suport educatiu a infants i joves, l’acompanyament de
persones grans que viuen en solitud, la cobertura de productes de primera necessitat
o l’accés al Dret a l’habitatge, que és una de les principals preocupacions de les famílies, com destaquen diversos estudis. Tota aquesta acció social depèn, en bona
mesura, del compromís i la Responsabilitat Social de les Entitats amb Cor.
Aquest butlletí té com a objectiu visibilitzar aquest compromís i aconseguir que
altres persones, empreses i organitzacions, s’afegeixin al nostre projecte comú.
Moltes gràcies per formar-ne part.

M. Dolors Puigdevall
D I R E C T O R A D E C À R I TA S D I O C E S A N A D E G I R O N A

E D I C I Ó – Càritas Diocesana de Girona

F O T O G R A F I E S – Càritas Diocesana de Girona, Clínica Bofill

T E X T O S – Gemma Olariaga, Jordi Costa i Dolors Puigdevall

D I S S E N Y I M A Q U E TA C I Ó – Xavi Casadesús
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Santiago Cervera
DIRECTOR MÈDIC DE LA CLÍNICA CERVERA
T E X T – Gemma Olariaga

“Sempre he tingut la visió
de protegir i cuidar infants.”
“A Càritas ens vam sentir
com a casa, hi vam trobar
acolliment, col·laboració
i interacció, però calia
compaginar el voluntariat
amb el dia a dia de la clínica.”

tes de Girona dedicat a solucionar problemes de
persones adultes, amb unes patologies molt més
difícils de tractar i també molt costoses, però jo
volia treballar amb infants”.
Fer encaixar totes les peces del trencaclosques
per portar a bon terme el projecte no ha estat fàcil:
“A Càritas ens vam sentir com a casa, hi vam trobar acolliment, col·laboració i interacció, però calia
compaginar el voluntariat amb el dia a dia de la
clínica. Càritas s’encarrega de decidir quins infants
ho necessiten i nosaltres els atenem aquí”.
A més, insisteix el director mèdic de la Clínica
Cervera, “jo no podia obligar a tot el personal a
fer voluntariat, i tampoc volia que aquest es fes en
l’horari laboral. Ha de ser un voluntariat seriós.
Llavors ho vaig fer a través d’un anunci a la clínica

Santiago Cervera, director mèdic de la Clínica
Cervera, tenia un somni, molta voluntat i les eines
per fer-lo realitat; volia tenir cura dels somriures
dels infants amb recursos socials i econòmics més
limitats. Va trucar a moltes portes que no es van
obrir, fins que va arribar a Càritas ara fa quatre
anys. Des de llavors, un divendres de cada mes,
l’equip de voluntariat de la clínica atén infants
d’entre sis i onze anys del programa d’acollida i
acompanyament de Càritas Diocesana de Girona.
Pel que fa els nens, ho té clar: “sempre he
tingut la visió de protegir i cuidar infants”. En la
qüestió de la responsabilitat social, assenyala Santiago Cervera, “hem tingut un procés d’evolució i
de maduració. Primer vam col·laborar amb Dentistes Solidaris, un grup de l’associació de dentis-
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demanant qui volia col·laborar. I una vegada establert l’equip voluntari, que coordina de manera
admirable la Cristina Aguilera, membre del nostre
equip, vam començar a treballar”.

Introduir hàbits de salut dental a
la família a través dels infants

“els hem inculcat l’hàbit de mantenir una boca saludable i cuidada. Veuen les patologies que tenen
els seus pares i els problemes que això comporta i
no volen que els passi el mateix. Per això la cuiden
i, si tenen un problema, acudeixen a nosaltres.
I en aquest sentit, tot i que ja no hi són dintre del
programa, procurem ser laxes.”
Però la responsabilitat social corporativa i
personal de la Clínica Cervera va més enllà de
crear somriures sans entre els més vulnerables.
Per això ha contractat una persona a través del
programa d’orientació i inserció sociolaboral de
Càritas Diocesana de Girona. Aquesta persona ha
rebut formació i ara desenvolupa tasques d’auxiliar
de clínica amb un contracte estable i un magnífic
ambient de treball.
Compromesa absolutament amb la tasca de
Càritas, la Clínica Cervera ofereix xerrades sobre
higiene bucal als participants dels serveis d’intervenció educativa i proporciona localitats per a espectacles infantils als infants derivats de l’entitat,
entre d’altres accions. A més la clínica facilita al
seu personal assistir al sopar solidari de Càritas i
impulsa la campanya solidària de Nadal “Somriures solidaris” a benefici de l’entitat.
Fins ara ha pogut complir el seu somni, “tenir
cura de la boca d’infants vulnerables”. Però encara
en té un altre: aconseguir que un d’aquests infants
que s’han beneficiat de la iniciativa, torni a la clínica com a professional per continuar regalant
somriures.

“Els nens són una mina”, exclama Cervera.
“Tenim moments emotius. La gent que col·labora
s’emociona, perquè els nens son agraïts, col·laboradors i els agraden els reptes. Els felicites quan
venen i veus que tenen la boca cuidada. S’inflen
quan els dius felicitats. Creem un ambient que
aquests nens valoren d’una manera especial, perquè veuen que hi ha algú que es preocupa per ells,
els mima, els fa cas”.
El procés que se segueix amb aquests infants
comença amb una primera visita on una doctora
valora les necessitats que té el pacient, fa una
proposta de tractament i es programen les visites
adients. El mateix dia passa per una higienista especialitzada en educar en salut bucal. Li practica una
neteja i li dona unes pautes a seguir per cuidar la
boca i millorar-ne la higiene. I després, cada vegada
que ve se li fa el tractament i una revisió. “No només els tractem, desprès han de venir regularment
a revisió. Ells han de complir” assenyala Cervera.
“Nosaltres et cuidem, et fem uns tractaments que
són costosos i que no et costaran diners, i tu només
has de fer una cosa: complir unes pautes de manteniment -els explica l’especialista-. I compleixen!”,
afegeix amb orgull el responsable del projecte.
Els infants es poden beneficiar d’aquest programa fins a primària, tot i que de vegades també
s’atén aquells que ja han superat aquestes edats,
que han estat tractats a la clínica i que presenten
un problema puntual. Com diu el director mèdic,

–
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responsables
i innovació en els seus tractaments, la Clínica Cervera ha destacat per la seva vocació solidària amb
la renovació de l’aportació econòmica anual, i a
través de diverses iniciatives com facilitar entrades
per al festival de Temporada Alta a grups d’infants
provinents del Servei d’Intervenció Educativa del
barri de La Creuta de Girona, col·laborar en l’àmbit de la Inserció Sociolaboral, promovent l’impuls
de visibilització de la tasca i els valors de Càritas
a través de la campanya “Somriures Solidaris”
i oferint revisió dental gratuïta a infants en risc
d’exclusió social.

Sense trepitjar ningú
El grup Toni Pons ha produït artesanalment i
comercialitzat espardenyes des de 1946, que ara
es poden trobar en un amplíssima gamma al seu
catàleg en línia i en botigues físiques a països de
diversos continents. L’empresa, situada al Polígon
Más Xirgu, a la ciutat de Girona, ha apostat per
la responsabilitat social a través de contribucions
econòmiques i donacions en espècies que faciliten
la confecció dels productes tèxtils d’Ecosol.

Defenses i assessoraments
amb compromís
Un salt solidari
Des del 2015, ha incorporat a la seva política comercial un enfocament més solidari. Per cada salt
en Tàndem del tipus Gold o Platinium que es realitza, l’empresa fa una aportació de 3€ per a fins
solidaris. Per experiència d’altres anys, aquests
salts solidaris sumen el 70% de les vendes globals
de Tàndems.

Despatx professional fundat per Narcís Codina
Surós, amb una trajectòria professional en serveis
de gestoria iniciada fa 50 anys. Actualment, és una
empresa familiar de segona generació amb més de
40 treballadors, que ofereix serveis integrals d’assessorament i gestió empresarial a clients de tota
la província. Ha renovat el seu compromís amb
Càritas un any més.

25 anys de somriures solidaris

Assegurant confiança

Aquest any volem felicitar Clínica Cervera pel seu
25è aniversari. La clínica ofereix avui dia un ampli
ventall de serveis per la salut bucodental.
A més de la seva sostinguda voluntat d’excel·lència

Establerta a Girona des de fa 28 anys, a aquesta
corredoria d’assegurances gironina l’avala la llarga
trajectòria professional com a agents fiables i de
qualitat. Un any més, renova la confiança en Càritas.
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agendes escolars per als projectes educatius, d’empoderament i sociolaborals de Càritas.

Solucions solidàries a mida
El Grup empresarial COMEXI ha crescut durant el
seu més de mig segle d’història de tradició familiar
en el marc del solucions a mida i béns d’equip per
a la indústria de l’envàs flexible. El seu compromís
s’ha orientat a través de l’entrega de roba i mobiliari, accions que resulten de les iniciatives de la
comissió de voluntariat de l’empresa, a més de
l’aportació econòmica anual, són molt benvingudes.

Entrades solidàries i difusió de
la responsabilitat social
Es tracta d’un club amb seu a Girona, fundat
l’any 2014 pel jugador de la NBA Marc Gasol i
que actualment milita a la LEB Plata. Gràcies a la
implicació de tot l’equip directiu i els valors que
promouen, col·laboren periòdicament amb l’accés
lliure a tots els partits de lliga, visites dels jugadors
a serveis educatius i col·laboració amb la difusió
de campanyes. Concretament, en una jornada especial, durant el descans, vam poder desplegar una
pancarta amb el lema “Mou-te! Atura la pobresa!”,
vam difondre el vídeo institucional de Càritas i un
bon grup d’infants dels nostres projectes va poder
sortir a la pista del pavelló de Fontajau a realitzar
tirs a cistella.

Lones publicitàries amb cor
Un any més, aquest Club amb Cor ha fet l’aportació econòmica a Càritas juntament amb la confecció d’una lona publicitària a la seva pista central
amb el logotip de Càritas.
El Club de Tennis La Bisbal, que forma part del
programa Entitats amb Cor, ha fet una aportació
econòmica amb el valor que aporta cada anunciant
per sortir a la lona de la pista central del club. És
una nova col·laboració amb el món de l’esport que
ens ajuda a enxarxar-nos amb l’entorn, i a desenvolupar la nostra acció.

L’impuls del compromís
Grup d’empreses que operen a les comarques de
Girona i Barcelona des de l’any 1970 donant suport
al sector de l’automoció i la indústria, segueixen
confiant amb els valors socials de Càritas i l’acció
social al territori.

Cap nen sense material escolar
Hamelin és un negoci familiar d’origen francès
líder del mercat en el camp de productes per l’escola i l’oficina. Aquests productes representen un
ajut per estudiants i professionals de tot el món
en les seves etapes educatives, projectes i vides
personals. Creuen en la importància de l’educació
i la bona organització en totes les edats. El seu objectiu és proporcionar als usuaris les millors eines
per a triomfar i prosperar. Hamelin Brands ha
col·laborat un any més en la donació de llibretes i

Nova temporada de solidaritat
La cadena de botigues OYSHO, vinculada al grup
Inditex (Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, etc), i
fundada el 2001, ha col·laborat amb la tasca solidària de Càritas amb una aportació econòmica i
amb donacions en espècies.
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vern, ha contribuït a la vocació solidària de Càritas
amb una aportació econòmica destinada a les famílies de barris més desfavorits de Girona.

Vacuna contra la precarietat
Els Laboratoris HIPRA, especialitzats en salut
animal, establerts a la població d’Amer (Girona), i
amb una xarxa de distribució global a més de 100
països, ha renovat la seva aportació econòmica a
Càritas per a projectes socials al nostre territori
d’actuació i de cooperació internacional.

Una rosa i un llibre
L’empresa, amb seu social a Riudellots de la Selva,
líder en el desenvolupament d’aplicacions industrials per a la pintura, ha tornat a contribuir amb
Càritas amb una nova aportació econòmica. Cal
destacar les seves accions de responsabilitat social
com la realitzada durant la diada de San Jordi
d’enguany, durant la qual vam poder organitzar
un estand informatiu de Càritas i regalar una rosa
als seus treballadors a canvi d’un llibre infantil
per als serveis de reforç escolar de l’entitat. També
es realitzen entre els seus treballadors campanyes
de recollida de roba coincidint amb els canvis de
temporada.

Compromesos amb la societat
i el territori
Empresa familiar dedicada al sector de la higiene
professional des de l’any 1991, creix en valors i
consciència social. Així ho demostra la seva comissió d’acció social i corporativa. Col·labora amb
Càritas amb la impartició de formació en neteja
ecològica en els projectes formatius a participants.

Reseteja i canvia el Món
Bones causes, bones inversions

Informàtica3 Progest, que desenvolupa solucions
informàtiques i programari per a petites i mitjanes
empreses des de Palamós, ha contribuït de nou
aquest any amb una aportació econòmica que bastirà els programes i activitats que portem a terme
des de Càritas.

Aquest any donem la benvinguda a Marlex Human
capital al nostre club d’Empreses amb Cor. L’empresa gironina, nascuda a mitjans dels 90 com a
plataforma de serveis de recursos humans i captació de talent, ha realitzat aportacions econòmiques
centrades als programes de reforç educatiu que
porta a terme Càritas a la ciutat de Girona.

BOMER

Centrats en les persones
Pal Beach, empresa dedicada a l’oferta d’apartaments turístics a Palamós i Palafrugell, ha continuat donant suport al nostre programa realitzant
una aportació econòmica i cedint l’ús de dos locals
per als Centres de Distribució d’Aliments.

Col·laborant amb els infants i joves
de barris desfavorits
Bomer, empresa especialitzada en el lloguer de
béns immobiliaris amb seu social a Sant Just Des-
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Embolcallant responsabilitat social
L’empresa gironina d’embotits, fundada per la família Boadas el 1880, i des de el 1986 en mans de
la quarta generació familiar, continua fent entrega
de donacions econòmiques i en espècies que permeten reforçar els projectes de Càritas.

Canvia la mandra per a peces
noves de cooperació
L’empresa gironina Ad Parts, establerta des de fa
37 anys a Riudellots de la Selva, i que treballa a
Espanya i Portugal en la producció i distribució de
recanvis per automòbils, dona suport un any més
a projectes i programes de Càritas a través d’una
donació.

Compromesos amb l’excel·lència
Empresa familiar amb seu a Riudellots de la Selva,
amb més de 75 anys de trajectòria en el sector químic. Actualment, l’empresa compta amb diverses
divisions especialitzades, que ofereixen serveis
arreu del món a un ampli ventall de clients del
sector industrial. Conscients de la ràpida i constant evolució de la societat, Concentrol potència
i inverteix en la investigació i desenvolupament
de nous productes i fórmules que donen solució a
les exigències emergents del mercat, però sempre
té en compte i reafirma el seu compromís amb la
tasca de Càritas.

Revoluciona el compromís
L’empresa COSAGRA es troba situada a la població de Crespià, des d’on produeix des de fa més
de vint anys motors elèctrics, moto-tambors, reductors i tancaments mecànics. La seva expansió
continuada l’ha portat a exportar a més de vint països, des d’Àfrica a Amèrica del Sud. Aquest any, el
seu compromís com a Entitat amb Cor ha pres la
forma de donació econòmica.

Veterà en responsabilitat social

Excel·lència i solidaritat

Fundada el 1983 al poble de Palamós amb forma
de Societat anònima, Nou Center d’Aro ha crescut
fins adquirir proporcions de mitjana empresa,
amb una plantilla a la forquilla d’entre 11 i 50
treballadors. L’empresa concentra el gruix de l’activitat en la gestió i explotació de béns i immobles
i ha enfortit el seu compromís com una Entitat
amb Cor renovant la col·laboració de l’aportació
econòmica.

Leopold Bautista S.L. es dedica a l’interiorisme
des de l’any 1982. El seu showroom al centre de
Girona és un clar exponent d l’interès de bulthaup
per unir la qualitat, funcionalitat, ergonomia i
disseny en un concepte diferent al convencional.
L’empresa col.labora amb donació en espècies
d’equipament per al projecte Som Refugi o el
projecte d’hostaleria i inserció laboral El Coro de
Sarrià de Ter, entre d’altres.
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Assessorant amb compromís

Responsable amb el medi ambient
i amb la comunitat

La gestoria fiscal, laboral i comptable radicada a
Girona, Clos Assessors, va rebre el 2018 el premi al
millor Despatx Professional de Catalunya. Des de
Càritas, volem felicitar-los per la bona feina i pel
seu compromís amb la tasca que realitzem dirigida
a les persones en risc d’exclusió social.

Des de fa gairebé 140 anys, fabrica paper per a
empreses de tot el món, amb un portafoli que s’ha
convertit en un referent en qualitat, sostenibilitat
i innovació. Renova el compromís amb la nostra
entitat un any més, dins dels seus objectiu de millora de l’entorn.

La fòrmula de la perpètua solidaritat

Contribuint amb el territori

L’empresa Medichem és una empresa farmacèutica amb seu social a Sant Joan d’Espí (Barcelona)
que compta amb una plantilla de 450 treballadors
repartits entre les seves seus a Catalunya, Malta i
Xina. La seva estructura actual és el resultat d’una
fusió recent amb Combino Pharm, la qual cosa l’ha
permès créixer en mida i sofisticació fins a adquirir
les dimensions d’una empresa altament integrada
i presumir d’un porta folio que avarca més de 60
països. Des de Càritas agraïm un any més la seva
aportació econòmica.

Empresa sanitària gironina fundada l’any 1934
amb uns valors ètics i socials arrelats al territori
renova la seva aportació econòmica a la nostra entitat per contribuir amb la comunitat.

Un espai per a la solidaritat
El grup empresarial que regenta aquest complex
comercial renova la confiança en la nostra tasca
amb aportacions econòmiques i promou iniciatives
solidàries de la mà de Càritas amb campanyes de
recollida de roba que promouen el reciclatge entre
els seus clients.

Referent de l’esport i del compromís
El GEIEG, acrònim del Grup Excursionista i Esportiu Gironí, és des de fa gairebé un segle un
referent en la pràctica de l’esport i la competició,
des de l’atletisme, passant pel judo, fins el hoquei
patins, a la província de Girona. El club possibilita
la pràctica de l’esport inclusiu amb beques per a
infants i joves dels projectes educatius de Càritas,
curses solidàries i aportacions econòmiques recollides de les activitats que organitza.

LÍNIA DINÀMICA GIRONA 2010
Valors socials a l’empresa
Aquesta consultoria empresarial amb 12 anys d’antiguitat continua fent costat econòmicament als
projectes i serveis de Càritas. Un compromís en la
línia dels valors de l’empresa.
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Grup Bofill,

una llarga història de compromís
E N T R E V I S TA – Gemma Olariaga

Joan Ortega
DIRECTOR GENERAL
El Grup Bofill, referent de centres mèdics a la província de Girona i implicat al programa Entitats
amb Cor de Càritas Diocesana de Girona, ha proporcionat fins a quaranta menús diaris durant els darrers set anys, per millorar la nutrició de persones amb dificultats econòmiques que viuen principalment
al barri vell de Girona. Es tracta d’una acció inclosa al projecte Un gra de sorra, que el centre mèdic
va posar en marxa coincidint amb els anys més durs de la crisi econòmica, després de detectar que hi
havia persones, la majoria gent gran, amb pensions reduïdes i escassetat de recursos, que presentaven
deficiències nutricionals.
La clínica preparava carmanyoles i les feia arribar cada dia als participants del projecte. Aquesta
és només una de les accions amb responsabilitat social que realitza la Clínica Bofill des de fa més de
quinze anys, aquí i arreu del món, com ens explica el director general del grup, Joan Ortega.

gairebé familiar. És una empresa que mai reparteix guanys, i el diferencial entre despeses i ingressos es reinverteix. Amb aquesta filosofia portem
a terme accions d’aquest tipus, com una manera
de tornar quelcom del que tenim a la societat. La
primera acció es va fer al Paraguai, on realitzavem
tasques d’assessorament legal, i també entrega-

Quan van començar a destinar diners a accions de responsabilitat social corporativa?
Vam començar ara fa uns disset anys, amb
temes relacionats amb el tercer món. La clínica
és propietat de l’institut secular Magdalena Olina,
perquè el seu fundador i propietari, el doctor Bofill, els la va cedir quan va morir. És una societat
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“Portem a terme accions
de responsabilitat social
com una manera de tornar
quelcom del que tenim a la
societat”.
vem eines per poder treballar el camp. Vam veure
que hi havia nenes d’entre deu i dotze anys que
vivien al camp o a la muntanya, i que la majoria
no podia continuar l’escola, perquè es quedaven
embarassades i eren carn de canó per a tot tipus
de problemàtiques. Per això vam decidir crear una
residència per a elles i oferir-los estudis.

“La política que segueix
el Grup Bofill en qüestions
de responsabilitat social
corporativa és mantenir la
independència i atendre
projectes avalats per
persones de confiança
demostrada.”

Vostès autofinancen els seus projectes?
Sí, nosaltres no tenim ajuda de ningú. Som
un grup d’unes quaranta persones que una vegada
l’any posem cadascuna mil o mil dos-cents euros
i amb això financem aquestes accions. Tot el que
posem és per invertir allà, no per pagar factures
de telèfon, ni viatges, ni estànces, ni sous. Tot es
destina a inversió social.

Son infants amb deficiències de nutrició no greu,
que no requereixen hospitalització. Nosaltres els
proporcionem aliments elaborats exclusivament
amb matèries primes que tenen a l’abast. Quan ens
ofereixen un projecte, l’únic que demanem és que
sigui de llarga durada. És millor aportar un euro
cada any, que cent euros d’una vegada. És la única
condició que posem.
En tots aquests projectes hi participa una
quarta part del personal del grup, ja sigui aportant
diners o fent tasques de voluntariat durant les vacances, i assumeixen les seves pròpies despeses.
La política que segueix el Grup Bofill en qüestions
de responsabilitat social corporativa és mantenir
la independència i atendre projectes avalats per
persones de confiança demostrada.
Des de l’any passat col·laborem activament
amb Càritas Diocesana de Girona, a través del programa Entitats amb Cor, amb aportacions econòmiques personals i dels diversos serveis que formen
part del grup. També vam assistir i patrocinar el
segon sopar solidari, sota el lema Som Refugi, que
es va celebrar l’any passat a Caldes de Malavella.

El personal del seu grup participa en aquests
projectes de responsabilitat social corporativa?
Intentem que participi gent que té possibilitats econòmiques per fer-ho, perquè no seria just
demanar-ho a gent que té pocs recursos. Les persones que hi participen l’únic que volen és saber
en què s’inverteixen els seus diners i com es porta
a terme el projecte.

Com escullen els projectes que realitzen?
En el cas del Paraguai, va ser per una persona
que va treballar allà i va morir a Girona. Era Pilar
Carreras, de Banyoles. Jo havia parlat amb ella i
sabia que volia fer alguna cosa allà, i quan va morir
vam pensar que el millor homenatge no era una
placa al carrer o un reconeixement polític, sinó fer
realitat el seu projecte. Hi hem invertit uns quatrecents mil euros. També estem realitzant un altre
programa al Congo, amb la mateixa inversió, que
consisteix en alimentar nens entre dos i sis anys.

–
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La vostra
entitat també
pot col·laborar
en el projecte
d’Entitats
amb cor

facebook.com/caritasgirona

Càritas Diocesana de Girona
c/ Pujada de la Mercè, 8 . 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80 . Mòbil 683 143 239

@caritasgirona
www.caritasgirona.cat/entitatsambcor

entitatsambcor@caritasgirona.cat
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